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Högre tillväxtvilja i småföretag som leds av
personer med utländsk bakgrund
Andel av småföretagen som vill växa
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Antal anställda av operativa
företagsledare
- Ökning fördelat på bakgrund
Utländsk bakgrund +43 %

Svensk bakgrund +8 %
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Kapitalförsörjning större hinder i småföretag
som leds av personer med utländsk bakgrund
Andel småföretag som upplever olika faktorer som ett stort hinder för tillväxt
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Tillgång till lämplig arbetskraft
25%
24%

Lagar och myndighetsregler
Egen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska
frågor
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Kapacitet i nuvarande lokaler, utrustning etc
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Tillväxtverket tre viktigaste slutsatser
och rekommendationer

• Stärk
jämställdhetspers
pektivet genom
särskilda och
riktade insatser
som främjar
nyanlända
kvinnors
företagande.

Politikområden i samverkan

• Underlätta
företagande
genom lika
förutsättningar för
företagare och
anställd.

Jämställdhet

Lika förutsättningar

För att underlätta för nyanlända att etablera sig i Sverige

• Utveckla insatser
som bidrar till
ökad samverkan
mellan
näringspolitik och
arbetsmarknadspolitik.

Resultat 2016

Resultat 2017

Projekt som tog fram nya metoder

Projekt som vidareutvecklade
metoder

Deltagare: närmare 1000 individer,
nyanlända, asylsökande vuxna och
ensamkommande barn har deltagit.

Deltagare: Drygt 3 200 personer varav 1 150
personer deltog i fördjupade aktiviteter

Till praktik: ca 100 praktikplatser

Startade företag: 77

Till jobb: ca 20 anställningar

Till jobb eller praktik: 13

Startat företag: 1

Antal projekt: 21 med fokus på
företagsförberedande insatser.

Antal projekt: 28 fokus: företagande,
kompetensmatchning och mötesplatser.

Modell för att främja företagande bland
nyanlända: utbildning, rådgivning inkl.
mentorskap och nätverk samt finansiering.

